
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Untuk koefisien variabel pengalaman berusaha (X1) dapat dilihat 

bahwa nilai sig. yaitu 0,050 sama dengan dari 0,05. Dengan demikian 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama 

diterima bahwa pengalaman berusaha berpengaruh terhadap 

pendapatan. 

2. Untuk koefisien variabel jam berusaha (X2) dapat dilihat bahwa nilai 

sig. yaitu 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima 

bahwa jam berusaha berpengaruh terhadap pendapatan. 

3. Untuk koefisien variabel jam berusaha (X3) dapat dilihat bahwa nilai 

sig. yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima 

bahwa modal operasi berpengaruh terhadap pendapatan. 

4. Untuk koefisien variabel tingkat pendidikan (X4) dapat dilihat bahwa 

nilai sig. yaitu 0,010 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan. 

1. Hasil persamaan ini menunjukkan model persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: Y= -4,220 +0,149 X1 + 0,362 X2 + 0,268 X3 + 0,303 

X4 + e. Konstanta sebesar -4,220, artinya apabila variabel 

independentdianggap konstan, maka pendapatan adalah -4,220 

danSetiap 1% perubahan pengalaman berusaha maka pendapatan akan 



bertambah sebesar 0,149.Setiap 1% perubahan jam berusaha maka 

pendapatan akan bertambah 0,362.Setiap 1% perubahan modal operasi 

maka pendapatan akan bertambah 0,268. Setiap 1% perubahan tingkat 

pendidikan maka pendapatan akan bertambah 0,303. 

2. Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,459 artinya 

45,9% variabel Y (pendapatan) dijelaskan oleh variabel X yaitu 

pengalaman berusaha, jam berusaha, modal operasi, dan tingkat 

pendidikan dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti dapat menambah variabel-variabel pengukur lainnya yang dapat 

mempengaruhi variablependapatan, sehingga penelitian ini akan lebih 

bermanfaat dan sempurna. 

2. Pada penelitian ini variabel jam berusaha memberikan pengaruh yang paling 

besar sehingga, pengusaha kripik singkong perlu memperhatikan variabel ini. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pengusaha UKM kripik singkong 

di Kota Medan. Untuk itu agar penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan sampel dengan pengusaha-pengusaha dari UKM lainnya baik 

yang berasal dari Kota Medan maupun luar Kota Medan untuk menghasilkan 

hasil penelitian yang lebih akurat. 

 

 


